
Motorvänner!
Välkomna till Nässjö MK med 

anrika Novemberskölden som i år 
firar

60-års jubileum, där första täv-
lingen kördes 1951.

Det känns spännande att få ar-

rangera finaltävlingen för DM/SC där 
ett antal förare i respektive klasser, 
skall efter bästa förmåga kämpa om 
topplaceringar.

Varför söndagstävling? För att få 
vägtillstånd var en flytt från lördag 
enda alternativet. Att ställa in var 
inte aktuellt.

Vi ser nu fram emot en härlig 
tävlingsdag utan snö och halka. 

Bangruppen har lyckats få till en 
kompakt bana med 4st ss på ca 
34km, där en ss är ny samt en ss på 
ca 17km som säkert kan bli utslags-

givande. 
En serviceplats som besöks efter 

ss2.
Info om ss finns i programmet 

som säljs på Brinellskolan (start / 
mål ) i Nässjö.

Bra parkeringsmöjligheter vid 
start/mål på SS 1 (OBS! Ny SS.) SS 2 
finns parkering vid många tillfarter 
( OBS Inga P-skyltar ), SS 3 vid start, 
och SS4 vid mål

Lycka till hälsar tävlingsledning-
en

  

Hösten går fort och nu är det 
dags för sista DM-deltävlingen för i 
år! 

Vi gästar Nässjö MK som ger sig 
i kast med anrika Novemberskölden.  
Frågan är om mörkret hinner att 
inkräkta på tävlingen, så det blir 
mörkerkörning för en del i slutet av 
tävlingen? 

Om det blir så brukar det bli 
stora tidsdifferenser i klasserna. 
Många är ovana i mörker och en del 
vågar mer än andra, trots att dom 

inte ser något! Ni som inte är på 
plats kan med all säkerhet följa we-
bresultat via Nässjö MK:s hemsida. 

Nu till tabellen inför finalen. Vi 
har några som är klara mästare: Pat-
rik Johansson, Växjö MS i DM klass 
4WD, Håkan Ståhl, Anderstorp RC i 
klass VOE, Magnus Carlsson, Växjö 
MS i klass Gr H B-förare och Simon 
Komulainen, Växjö MS i Gr E C-föra-
re. GRATTIS till er alla!

Men även om det ser färdigt ut i 
vissa klasser är det vem som kom-

mer i mål och med hyfsade poäng 
som gäller på söndag. I och med nya 
poängberäkningen med extra start 
och målpoäng kan det vara värt att 
byta den där punkteringen och för-
söka komma till slutmål. Lycka till 
och se till att DM-finalen blir spän-
nande in i det sista! 

DM kalendern finns nedan. DM 
reglerna görs offentliga så fort de är 
godkända.  Prisutdelningen för DM/
SmålandsCupen blir i Älmhult lör-
dagen den 18 februari 2012.

Spännande final in i det sista!

Tävlingsledaren har ordet
DAVID & FREDRIK. Revanschsugna DM-åkare som lovar en RIKTIG sladd på söndag!                                                       
                                              Foto: KimGw
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RALLY DM - SmålandsCup

Inför finalen
DM 4WD (Gr A/N över 2001cc, Nat Spec) 
1. Patrik Johansson, Mitsubishi, Wäxjö MS - KLAR MÄSTARE
2. Thomas Gustavsson, Mitsubishi, Wäxjö MS
3. Christian Larsson, Mitsubishi, Tjust MK

DM 2WD (Gr A/N 0-2000cc, Nat spec, Gr H)     
1. Kjell Fransson, Volvo 940, Vimmerby MS
2. Daniel Halldén, Volvo 740, Skillingaryds MK
3. Mattis Olsson, Toyota Corolla, Gullabo RC

SMÅLANDSCUP B-FÖRARE 2WD 
1. Magnus Carlsson, Volvo 940, Wäxjö MS - KLAR MÄSTARE 
2. Christer Persson, Volvo 240, Ljungby MK 
3. Anders Andersson, Volvo 940, Vimmerby MS

SMÅLANDSCUP C-FÖRARE 2WD
1. Christian Claesson, Opel Ascona, Gullabo RC 
2. Robert Scholander, VW Polo, SMK Eksjö 
3. Johan Sundqvist, BMW, Ljungby MK 

SMÅLANDSCUP GR E ELIT
1. Erik Bergman, VW Golf (B-förare), Skillingaryds MK 
2. Stefan Ottosson, VW Golf (A-förare), Vetlanda RRC 
3. Erik Braf, VW (B-förare), Vimmerby MS 

SMÅLANDSCUP GR E C-FÖRARE 
1. Simon Komulainen, Seat, Wäxjö MS - KLAR MÄSTARE 
2. Per Gunnarsson, Volvo 940, Älmhults MK 
3. Simon Magnusson, Volvo, Älmhults MK

SMÅLANDSCUP VOLVO ORIGINAL ELIT 
1. Håkan Ståhl, Volvo 240 (A-förare), Anderstorp RC - KLAR MÄSTARE 
2. Thomas Grönberg, Volvo 940 (A-förare), Emådalens MK 
3. Stefan Håkansson, Volvo 940 (B-förare), Älmhults MK

SMÅLANDSCUP VOLVO ORIGINAL CUP (C-FÖRARE) 
1. Erik Telehagen, Volvo 940, Wäxjö MS 
2.  Jim Hallberg, Volvo 240, Anderstorp RC
3. Albert Axelsson, Volvo 240, Nybro AC

SMÅLANDSCUP UNGDOMSRALLY 
1. Viktor Karlsson, Volvo 940, Vimmerby MS 
2. Daniel Brorson, Volvo 940, Wäxjö MS
3. Tim Pettersson, Volvo 940, Wäxjö MS

DAVID LINDSTRÖM, GR H, A-FÖRARE 
”Vi väljer att avsluta en mycket bra säsong med en favorittävling: Novem-
berskölden. Nässjö MK brukar bjuda på f ina vägar och trevliga funktionärer 
så det är en av årets höjdpunkter. Även vädret ser ut att vara med oss rally-
åkare då det verkar bli milt och uppehåll. Denna säsongen har jag annars 
prioriterat onotade rallytävlingar och lyckades försvara “lilla VM”, Energi-
cupen, men missade pallen i Bilsport Rallycup på särskiljning (samma po-
äng som tvåan och trean). Vid noterna sitter Fredrik Adolfsson igen. Vi ska 
ta revansch på Skilling 500 hade vi tänkt då vi bara kom en halv sträcka 
innan motorn gick varm. Snabb och bra service av Bengan Racing så kunde 
jag åka veckan efter igen. Med motståndet på söndag är det godkänt med 
en placering över mitten i klassen, men siktet är förstås inställt på topp 
fem. Förhoppningsvis kan man bjuda publiken på en och annan RIKTIG 
sladd också. Bilen har fått normal service efter f inalen i energicupen. Bara 
byggt tillbaka till grus-setup på hjulupphängningen. Bilen är samma trotjä-
nare som fick ny kaross efter vurpan i Emådalen 2009. Till i år har jag upp-
graderat väghållningen ett snäpp med Öhlins fjäderben runt om och även 
AP-bromsar runt om. Det är nog inte bilen det är fel på om vi inte hänger 
med, begränsningen sitter mer mellan ratt och ryggstöd.
Eftersom jag är i däckbranschen kan jag lämna ett allmänt tips om hur jag 
har vallat: Mjuka däck! Och extraljusen ligger i service bilen... hälsar David”

Förarprofilerna...

SMÅLANDS BILSPORTSFÖRBUND 
www.smalands-bilsport.nu

Preliminär DM kalender 2012
5  maj   Silverratten  Älmhults MK
12 maj   Rojarundan  Emådalens MK
16 juni   Skilling 500  Skillingaryds MK
29 juni  Dackefejden  Wäxjö MS
25 augusti  Emiltrofén  Vimmerby MS
8 september  TV-svängen  SMK Hörby
22 september  Ekratten  Asarum MS

DM reglerna och dess eventuella 
förändringar inför 2012 presenteras på 

hemsidan under december månad, 
håll utkik! DM-kalendern 

spikas 1 december.

KARTLÄSARBYTE. ...blir det  i 
Växjö-Magnus Volvo 940.                                                                      
             Foto: KimGw

MAGNUS CARLSSON, GR H, B-FÖRARE 
”-Jag har redan säkrat segern i SmålandsCupen med 1 poäng oavsett vad 
som händer på söndag, känns gött!  Inför DM-finalen ska jag byta co-driver. 
Gerry (som åker med konkurrenten och polar´n Anders) ska åka med mig 
och min kartläsare (Stefan Ahl) ska läsa noter åt Anders. Anders, Gerry och 
Stefan gjorde upp detta på festen efter SSRC-finalen, så det är väl bäst att 
hänga på! Jag var klar A-förare redan i Kristianstad, efter att ha tagit flera 
klass segrar. Tävlingsbilen, min Volvo 940, har fått sedvanlig översyn, så vi 
hoppas att det funkar även på söndag. Jag har trivts bra i B-klassen, vi har 
roligt och mycket bra gemenskap i gänget. Vad vi kommer att köra nästa år 
är inte bestämt ännu, men jag hoppas på fortsatt samarbete i bilen, för det 
har funkat kanon. Min volvo är en 2,5 liters motor med 4vxl låda, 5.13 ut-
växling, ramp diff, proflex stötdämpar. Vinnarbil helt enkelt, skrattar Mag-
nus och kommer att köra för vinst på söndag i Gr H B-förare.”


